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02 - Editorial

Bon any 2017
Benvolguts llagosterencs i llagosterenques,

Arribem a final del 2016 i malgrat que certs indicadors assenyalen una recuperació econòmica, 
la realitat és que encara hi ha molta gent que ho passa malament. Des de l’Ajuntament treballem 
per cobrir les mancances que la crisi posa al descobert, però malauradament no pot arribar a tot 
arreu. Mes enllà de les ajudes més bàsiques i urgents, l’Ajuntament ha de vetllar perquè la gent de 
Llagostera es pugui valdre per sí mateixa. Per això, el Pla de Barris ha estat un suport molt important, 
ajudant a finançar polítiques d’atenció a les persones amb més necessitats socioeconòmiques i 
col·laborant a transformar una àrea que havia estat oblidada i que presentava deficiències i risc 
d’exclusió econòmica i social. El Pla de Barris és una gran oportunitat i, malgrat les dificultats de 
finançament, hem estat capaços d’anar-lo executant. No només ha permès millorar el nucli antic i 
els seus voltants, sinó que s’han projectat a tot el poble, impulsant polítiques de joventut, habitatge, 
promoció econòmica, borsa de treball o formació ocupacional, entre d’altres. Tant de bo aquestes 
polítiques no fossin necessàries, però mentrestant continuarem treballant per trobar solucions a les 
necessitats dels ciutadans i buscant el finançament per assegurar aquestes polítiques.
Esperem que l’any 2017 que comença sigui millor que el que deixem enrere, ens porti la bonança 
que tots desitgem i permeti assegurar el benestar de tothom. Vull fer extensiu el meu desig a tota la 
gent de Llagostera i espero que es pugui fer realitat ben aviat. 

In memoriam
La mort mai no arriba en un bon moment. És llei de vida, però colpeix sempre i a l’Ajuntament 
de Llagostera aquest any ens ha tocat de prop. L’Anna Gascons i en Quim Carbó ens han deixat 
massa aviat. El seu esforç i dedicació durant anys han estat encomiables i han deixat una petjada 
inesborrable. Les persones desapareixen quan deixem de recordar-les i, en nom dels companys i 
col·laboradors de l’ajuntament, els voldria dedicar un record i fer-lo extensiu a les seves famílies i a 
totes les persones de Llagostera que ens han deixat aquest 2016. 

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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El Pla de Barris avança,
tot i els entrebancs
El projecte té problemes de finançament perquè la Generalitat no paga les subvencions acordades 

El Pla de Barris continua avançant, tot i les 
dificultats de finançament que han obligat a 
dilatar l’execució de les actuacions previstes 
pels reiterats incompliments de la Generalitat 
de Catalunya pel que fa al pagament del 
75% de les despeses a realitzar. Després 
d’estar cinc anys sense rebre la subvenció 
de les actuacions fetes, s’ha pogut cobrar 
part del deute endarrerit però, a data d’avui, 
la Generalitat encara deu a Llagostera 
la quantitat de 845.009,22 euros, 
corresponents a les anualitats ja justificades 
del 2013, 2014, 2015 i 2016.

Per tal d’assegurar una correcta execució del 
projecte i com a mesura de prudència per 
evitar un sobreendeutament, l’Ajuntament 
ha prioritzat les polítiques d’atenció a les 
persones amb dificultats socioeconòmiques 
i s’han alentit les actuacions de caire 
urbanístic, a l’espera de tenir la seguretat 
de poder cobrar la subvenció concedida. 

També s’ha hagut d’anar adaptant el projecte 
a les noves necessitats que la crisi ha 
posat de manifest. Per aquest motiu, s’han 
sol·licitat dues pròrrogues: una de dos anys 
(2013-2015) i una segona de quatre (2015-
2019). La primera de les pròrrogues va ser 
acceptada però la segona ho ha estat en part, 
només fins al 2017. 

Interposició d’un recurs
Davant la impossibilitat de poder dur a 
terme les actuacions dins d’aquest termini i 
atès que la demora ha estat provocada per 
l’incompliment per part de la Generalitat de 
Catalunya dels seus compromisos, el 22 
d’agost passat, l’Ajuntament de Llagostera va 
interposar un recurs, al·legant vulneracions 
dels principis de lleialtat institucional, de 
seguretat jurídica i del principi de bona 
fe per part de la Generalitat, i demanava 
deixar sense efecte la resolució del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana i que s’acceptés 

la pròrroga sol·licitada per al període 2016-
2019.

En suport a aquest recurs, el Ple municipal 
del més de setembre va aprovar, amb la 
unanimitat de tots els grups, una moció en 
què es reiterava la voluntat de Llagostera 
d’executar les obres pendents del Pla de 
Barris, d’acord amb la capacitat tècnica i 
econòmica de l’Ajuntament i reclamava un pla 
financer fiable que compti amb la garantia de 
cobrament dels compromisos establerts per 
part de la Generalitat de Catalunya. 

Essent conscients de les dificultats 
econòmiques que té la Generalitat, la 
concessió d’una pròrroga de 4 anys seria 
la millor garantia per assegurar l’execució 
adequada de les actuacions pendents de 
realitzar. 



ACTUACIÓ DESPESA 
PREVISTA

DESPESA 
jUSTIfICADA

TOTAL 
ExECUCIÓ 
DESPESA

DETALL DE 
LA SITUACIÓ 
DEL PROjECTE

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

Adquisició i arranjament del parc dels carrers del Fred i 
Lacustària

288.049,97 288.049,97 100% Executat

Arranjament dels carrers Joan Maragall, 11 de 
Setembre i un tram del Saragossa

3.067,35 3.067,35 100% Executat

Arranjament del carrer de Panedes 700.257,63 0 0% Executat. Pendent 
de  justificar

Millora de les voreres del carrer Ramal i altres indrets 28.072,00 28.072,00 100% Executat

Adquisició i arranjaments d’espais públics de l’àmbit 
del Pla de Barris

1.316.453,94 75.317,58 5,72% Acció en procés 
d’execució

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius 
dels edificis

Rehabilitació de façanes 87.824,41 87.824,41 100% Executat

Oficina tècnica de rehabilitació 92.764,42 47.952,02 51,69% Executat

Millora i regulació d’instal·lacions, elements de 
comunicació, accessibilitat i eficiència energètica

70.000,00 0 0% Acció en procés 
d’execució

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

Escola de Belles Arts a la Casa de les Vídues 200.000,00 204.712,86 102,36% Executat

Espai d’Interpretació a Can Casiques 181.461,45 181.461,45 100% Executat

Incorporació tecnologies de la informació en els 
edificis

Cursos d’introducció a les noves tecnologies 29.291,70 29.391,70 100,34% Executat

Intercomunicació amb fibra òptica dels equipaments 
públics

20.000,00 0 0% Iniciat

Àrea Wi-Fi a les places del barri 1.884,52 1.884,52 100% Executat

foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà

Foment de l’ús de la bicicleta 2.032,80 2.032,80 100% Executat

Mesures d‘estalvi d’aigua als habitatges 4.656,23 4.656,23 100% Executat

Millores en la recollida selectiva 3.907,33 3.907,33 100% Executat

Tallers de compostatge casolà 4.000,00 4.000,00 100% Executat

Educació i sensibilització ambiental 126.021,71 68.880,07 54,66% En procés 
d’execució

Campanyes ambientals 11.407,77 4.419,14 38,74% En procés 
d’execució

04 - Pla de Barris

Actuacions fetes i per fer del Pla de Barris
A continuació es detalla les actuacions realitzades i pendents de realitzar a data d’avui, per manca de compliment 
dels compromisos de pagament per part de la Generalitat
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ACTUACIÓ DESPESA 
PREVISTA

DESPESA 
jUSTIfICADA

TOTAL 
ExECUCIÓ 
DESPESA

DETALL DE 
LA SITUACIÓ 
DEL PROjECTE

Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels 
equipaments

Espai d’Igualtat 239.977,90 141.355,40 58,90% En procés 
d’execució

Programes que comportin la millora social, 
urbanística i econòmica

Oficina de Promoció Econòmica del nucli antic 381.304,06 179.952,60 47,19% En procés 
d’execució

Dinamització, participació i comunicació 14.840,89 14.840,89 100% Executat

Actuacions culturals al barri 22.341,61 22.341,61 100% Executat

El nostre Barri 4.230,26 4.230,26 100% Executat

Oficina del Jovent del nucli antic 349.640,75 188.880,76 54,02% En procés 
d’execució

La lectura 1.892,80 1.892,80 100% Executat

Mediació en els espais públics 30.414,60 18.899,40 62,14% En procés 
d’execució

Jo pintor 3.202,65 3.202,65 100% Executat

Xerrades del barri 668 668 100% Executat

Oficina d’Acollida del nucli antic 226.849,35 128.600,93 56,69% En procés 
d’execució

Alfabetització i cursos de català 3.184,00 3.184,00 100% Executat

Contractació del coordinador i de l’equip gestor 399.999,99 307.824,44 76,96% En procés 
d’execució

Accions i elements de participació i comunicació 30.499,60 18.102,29 59,35% En procés 
d’execució

Actuacions culturals, artístiques i esportives al barri 58.943,70 30.955,70 52,52% En procés 
d’execució

Actuacions ocupacionals, formatives i de cohesió social 54.477,94 30.286,91 55,59% En procés 
d’execució

Accessibilitat i supressió de les barreres 
arquitectòniques

La mobilitat al nucli antic 6.378,67 6.378,67 100% Executat

TOTAL 5.000.000,00 € 2.137.226,74 € 42,74%
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Beques per als 
més necessitats
L’Ajuntament destina 4.680 euros a beques socials esportives

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Llagostera ha atorgat, per cinquè 
any consecutiu, diverses beques socials 
esportives per tal que els fills de les famílies 
amb dificultats econòmiques puguin participar 
en les activitats esportives que s’organitzen 
des dels diversos clubs esportius i des del 
Patronat Municipal d’Esports. Enguany, 
l’Ajuntament ha destinat 4.681,38 euros 
per becar un total de 52 nens i nenes que 
podran practicar futbol, bàsquet, patinatge, 
taekwondo o multi-esport.

Els beneficiaris d’aquestes beques són nens i 
nenes en seguiment des de l’Àrea de Serveis 
Socials i s’han atorgat segons una valoració 
econòmica i social de cadascuna de les 
famílies. Només dues de les 54 sol·licituds 
rebudes han estat denegades per no complir 
amb els requisits establerts.

Segons la puntuació, l’ajut concedit varia en 
funció de la situació familiar i econòmica, 
amb ajudes que cobreixen des del 50 al 
90% de les quotes del Patronat Municipal 
d’Esports i dels clubs esportius.

Beques per a material 
escolar
L’Àrea de Serveis Socials també ha destinat 
8.044,30 euros a ajudes escolars per al curs 
2016-17 adreçades a famílies necessitades 
amb nens escolaritzats de primària i 
secundaria a les dues escoles del municipi. 
Aquesta línia d’ajuts es destina a la compra 
de material i a finançar part de les sortides 
dels alumnes programades pels centres 
educatius durant l’any. En total s’han rebut 
160 sol·licituds, 42 de les quals han estat 
denegades per no complir amb els criteris 
econòmics d’adjudicació. 

Beques Llar infants 
Pel que fa a la Llar d’Infants, l’Ajuntament ha 
concedit 26 ajuts a famílies llagosterenques 
per tal de poder escolaritzar els seus fills a 
les llars d’infants municipals durant el curs 
2016-2017. D’aquestes, 23 han rebut un ajut 
equivalent al 70% de la quota del servei, 1 
al 50% i 2 al 25%. En total s’han sol·licitat 
30 ajudes, de les quals 4 han estat excloses 
per superar el llindar màxim d’ingressos 
familiars. Val a dir que les famílies nombroses 
també disposen d’una bonificació (segons 
preveu l’ordenança fiscal que regula la taxa 
per al servei de la llar d’infants). Actualment 
s’ofereix el servei de Llar d’Infants a nens 
i nenes derivats de Serveis Socials que no 
paguen quota. Els ajuts atorgats representen 
que l’Ajuntament de Llagostera deixa de 
percebre 22.486,64 euros. 

Festa de la Gent Gran 
La Festa de la Gent Gran ha arribat enguany 
a la XXXVI edició i hi han participat 443 
persones més grans de 65 anys. Des 
de l’Ajuntament volem agrair l’esforç i la 
col·laboració del grup de voluntaris i entitats 
del Grup Excursionista Bell Matí i la Creu 
Roja que cada any ho fan possible, sense 
els quals, aquesta festa d’homenatge no es 
podria celebrar. 
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Menys impostos
a Llagostera
L’Ajuntament aprova abaixar l’IBI i congela les taxes i els impostos 

Les ordenances fiscals per al proper 
2017 s’han plantejat amb la voluntat de 
minimitzar la pressió fiscal dels contribuents 
llagosterencs, tenint en compte el marc en 
què ens trobem: un context de crisi amb 
tímids indicadors de recuperació econòmica. 
Així doncs, les noves ordenances contemplen 
una reducció de l’IBI i la congelació de taxes 
i impostos, seguint la tendència dels darrers 
4 anys. 

Rebaixa d’un 2% de l’IBI
L’Ajuntament ha sol·licitat al Cadastre la 
rebaixa dels valors cadastrals. D’aquesta 
manera, el nou càlcul de l’IBI d’urbana 
queda reduït a l’entorn del 2%. Pel que fa 
als immobles de naturalesa rústica, s’ha 
modificat el tipus i s’ha rebaixat a 0,5%, un 
fet que suposarà una reducció dels rebuts de 
l’IBI de rústica també al voltant del 2%.
Podeu consultar el text de totes les 
ordenances des del web www.llagostera.cat 

Canvis en les ordenances
L’Ajuntament ha modificat l’ordenança fiscal 
número 3, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, amb la 
incorporació de nous coeficients per ajustar 
el càlcul de la base imposable a la realitat del 
cost d’execució de l’obra. 
També ha modificat l’ordenança número 
30, reguladora de la taxa per la prestació 
del servei de la Llar d’Infants. Aquest 2017 
s’equipararà la bonificació a les famílies 
monoparentals amb la de les famílies 
nombroses.

Les ordenances han quedat aprovades amb 
els vots a favor de CiU, l’abstenció del grup 
d’Alternativa per Llagostera i el vot contrari 
d’ERC, que va presentar al·legacions, tot i 
que es van desestimar perquè hi havia un 
informe negatiu de secretaria. Així doncs, les 
ordenances es van aprovar definitivament al 
Ple del 21 de desembre.

Tots participem
en els pressupostos
L’Ajuntament impulsa de nou un procés 
de participació ciutadana per decidir 
què fem amb els diners del municipi

L’Ajuntament de Llagostera ha dut a terme, 
per cinquè any consecutiu, un procés de 
participació ciutadana durant la preparació 
dels pressupostos municipals per a l’any 
2017. Al llarg del mes de novembre s’han fet 
reunions sectorials amb els agents turístics, 
comercials i industrials del municipi, s’ha 
realitzat un recollida de propostes i un taller 
de validació obert a la ciutadania.

En aquest el procés s’han rebut 40 
propostes, que han estat avaluades, validades 
i prioritzades. A partir del mes de gener tots 
els veïns de Llagostera rebran a casa una 
butlleta per tal de poder votar les propostes. 
La votació també es podrà fer per Internet 
des del web www.llagostera.cat/participa, 
lloc on hi trobareu tota la informació sobre el 
procés.



08 -  Promoció econòmica

Actuacions 
per fomentar l’ocupació
L’Ajuntament de Llagostera segueix posant en marxa tot un seguit de mesures per 
impulsar l’ocupació entre la població

Noves línies d’ajuts per als 
treballadors autònoms
Amb l’objectiu d’incentivar el foment de 
l’emprenedoria local, l’Ajuntament de 
Llagostera ha obert una línia d’ajuts per 
subvencionar les despeses relatives a la 
quota de cotització al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA). En aquesta 
primera convocatòria, s’hi han presentat 4 
sol·licituds que han estat acceptades.
En el procediment de concessió de les 
subvencions s’ha tingut en compte que el 
pla d’empresa contempli la contractació de 
terceres persones a curt i mig termini. En 
aquest sentit es preveu que es puguin arribar 
a crear fins a 6 llocs de treball nous.  

Nous cursos de formació 
L’Àrea de Promoció Econòmica i Pla de Barris 
segueix apostant per la formació per fomentar 
l’ocupació i l’emprenedoria en diversos 
sectors com ara les noves tecnologies, 
l’hostaleria i el comerç. En aquest sentit 
s’ha dissenyat una programació de cursos 
i tallers ocupacionals adreçats a tots els 
llagosterencs, tot i que tenen preferència 
les persones en situació d’atur i inscrits a la 
Borsa de Treball local.
Al llarg de 2016, s’han ofert setmanalment 27 
cursos ocupacionals i càpsules d’orientació 
en la recerca de feina, en els quals hi han 
participat uns 300 alumnes. 
Podeu consultar l’oferta formativa des de 
www.llagostera.cat 

Noves places 
a la Brigada Jove
Per tal d’incentivar l’accés a l’ocupació del 
jovent i fer un acompanyament en la seva 
primera experiència laboral, l’Àrea de Joventut 
de l’Ajuntament de Llagostera ha coordinat 
la contractació de 4 joves, d’entre 16 i 22 
anys, per dur a terme tasques a la Brigada 
Municipal i a les oficines de l’Ajuntament com 
a auxiliar administratiu. Aquesta actuació està 
subvencionada pel Servei d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya emmarcat dins del 
programa Brigada Jove. 

Promoció Econòmica 
estrena Nou Facebook
L’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Llagostera ha posat en 
marxa la seva pròpia pàgina a Facebook. En 
aquest nou canal es publiquen periòdicament 
ofertes de treball i informacions d’interès 
relacionades amb l‘ocupació i la formació. Us 
animem a seguir-la i a consultar-la!

Dispositiu 
d’inserció laboral
Un total de 64 persones participen al 
Dispositiu d’Inserció Laboral del programa 
de Treball als Barris. Aquestes persones 
segueixen un itinerari personal d’inserció 
i assisteixen de forma periòdica a tutories 
individuals i/o grupals amb la tècnica 
d’orientació laboral. En aquestes sessions 
es treballen competències d’accés a 
l’ocupació. D’aquest 64, 24 s’han inserit al 
mercat laboral, 11 dels quals en ofertes de 
la borsa local. 
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L’Oficina d’Habitatge
de Llagostera,
al servei del ciutadà
S’ha convertit en un punt d’informació i assessorament sobre els temes 
relacionats amb el món de l’habitatge 

Durant aquest any s’han 
tramitat 11 sol·licituds 
d’ajudes d’especial 
urgència per al pagament 
de lloguer o quotes 
hipotecàries

L’Oficina d’Habitatge de Llagostera és un 
servei creat a partir d’un conveni amb el 
Consell Comarcal del Gironès i la col·laboració 
de l’Agència d’Habitatge de Catalunya per 
donar informació i atenció als ciutadans en 
matèria d’habitatge. Al llarg de 2016 s’han 
tramitat 74 ajudes al pagament de lloguer i 
48 sol·licituds de renovació dels ajuts.

Aquest servei, que es troba a disposició dels 
llagosterencs cada divendres de 9.30 a 14.30 
h a l’Oficina L’Estació, ofereix els serveis 
següents:

Rehabilitació d’habitatges: Informació 
i tramitació de totes les sol·licituds d’ajuts 
per a la rehabilitació d’habitatges i/o edificis, 
assessorament, seguiment i inspeccions 
tècniques dels expedients, així com totes 
les tasques d’informació relacionades amb 
qualsevol tema d’habitatge.

Ajuts de lloguer: Tramitació de les 
sol·licituds d’ajut al lloguer de les 
convocatòries de  l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya.

Borsa de lloguer: Adreçada als propietaris 
d’habitatges tancats que vulguin llogar-los 
a les persones que necessiten trobar un pis 
a un preu més assequible que el del mercat 
lliure. Se’ls ofereix garantia i seguretat en la 
tramitació, execució i seguiment de contracte, 
assegurança, acolliment a l’Avalloguer de la 
Generalitat i defensa jurídica. 

Registre únic de sol·licituds 
d’habitatges en protecció oficial: 
Assessorament en la tramitació de les 
sol·licituds per inscriure’s al Registre de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, 
tràmit imprescindible per poder optar a un 
habitatge de protecció oficial.

Ofideute: Servei d’intermediació hipotecària 
destinat a les famílies que es troben en una 
situació complicada per fer front al pagament 
de la seva hipoteca. Aquest servei ofereix 
la mediació amb les entitats bancàries pel 
que fa als deutes que tenen els usuaris, 
poder arribar a un acord per al pagament 
de les quotes o bé la dació en pagament de 
l’habitatge. L’objectiu és evitar les subhastes i 
els desnonaments.
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Actuacions per millorar 
la qualitat de vida
L’Ajuntament segueix duent a terme obres per millorar la població i que sempre estigui a punt. Enguany ha fet actuacions al nucli 
antic, a diferents carrers que estaven malmesos, a les zones verdes i a parcs, entre d’altres. L’objectiu és tenir un poble que 
millori la qualitat de vida dels ciutadans

Millores a l’entrada 
del nucli antic
Amb la voluntat de seguir millorant i 
dignificant el nucli antic de Llagostera a 
mitjans d’octubre van acabar les obres de 
condicionament de la zona verda que es 
troba entre els carrers del Fred i la baixada 
de la Costa. Aquest terreny, d’uns 200 m2,  
es va adquirir l’any 2010 dins del projecte 
del Pla de Barris, subvencionat al 75% per la 
Generalitat de Catalunya. 
Fins a ’octubre, aquesta zona estava 
tancada; ara Llagostera la recupera. Així 
doncs, s’ha enjardinat amb plantes i arbre i 
s’hi han instal·lat de baranes de protecció i 
mobiliari urbà. 
Els treballs ha tingut un cost de 10.800 
euros i se suma als 9.177,85 euros de les 
obres de reforç del mur de pedra seca que 
limita la zona verda entre el carrer del Fred i 
el carrer Lacustària.  

Asfaltatge de carrers
Emmarcat dins del pla de reparació de vies 
urbanes i urbanitzacions aquest any s’han 
realitzat diversos treballs d’asfaltatge als 
carrers Cadí i Fivaller, a l’avinguda Holanda 
(La Mata) i a l’avinguda Espanya (Mont Rei). 
L’actuació ha suposat una inversió de prop 
de 85.000 euros i ha estat finançada per la 
Diputació de Girona. 

Reparació de la piscina 
de la Canyera
Aquest estiu s’ha reobert la piscina 
municipal, ubicada a la Urbanització La 
Canyera. Estava tancada a causa del seu 
mal estat i abans de l’estiu ja es van dur a 
terme les obres de reparació. Així doncs, 
s’ha arreglat el vas de la piscina i s’ha 
substituït la instal·lació hidràulica. Amb la 
reobertura d’aquesta piscina s’ha premés 
esponjar l’afluència de públic de la piscina 
municipal de Llagostera. El cost de les 

obres ha estat de 54.183,44 euros, dels 
quals 8.160 han estat subvencionats per la 
Diputació de Girona. 

Nova zona infantil 
amb Tirolina
Llagostera disposa, des de l’estiu passat, 
d’una nova zona de jocs infantils situada 
al parc Ramon Trias Fargas, entre els 
carrers Amical de Mauthausen, Maria Gay, 
Fonollerons i Avinguda Gironès. El nou espai 
inclou un multijoc de grans dimensions, un 
gronxador i una tirolina de 20 metres de 
longitud, un joc aquest darrer que havia 
estat demanat per la mainada en els darrers 
processos de participació ciutadana i en el 
transcurs del Ple Infantil i Juvenil. La nova 
zona de jocs està pensada per a nens i 
nenes de 5 a 12 anys.  

[Foto 1]
El nou parc al nucli antic, 
amb el mur de protecció.

[Foto 2]
L’asfaltatge al carrer Fivaller.

[Foto 3]
La piscina de la Canyera.

[Foto 4]
La nova tirolina al parc 
Ramon Trias Fargas.
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Nou espai cultural 
a la Casa de les Vídues
Donarà cabuda a l’Escola de Belles Arts Pere Mayol, 
a l’espai jove Ca la Viudi i l’aula Reaprèn. 

Llagostera ja compta amb un nou espai 
cultural. Es troba a la Casa de les Vídues i 
va ser inaugurat oficialment l’octubre passat.  
Un cop finalitzades les obres, l’equipament 
ha entrat en funcionament amb uns espais 
completament renovats que donen cabuda a 
l’Escola de Belles Arts Pere Mayol, a l’espai 
jove Ca la Viudi i l’aula Reaprèn. 

Les obres han tingut un pressupost de 
pocs més de 224.000 euros, uns 190.000 
dels quals s’han finançat mitjançant una 
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC). Els 34.000 restants els 
ha aportat l’Ajuntament.

Les obres han consistit en l’enderroc 
i l’eliminació de les escales existents, 
la redistribució interior i la creació de 
nous espais, la construcció d’uns nous 
lavabos accessibles, la renovació de les 
instal·lacions d’electricitat, enllumenat, aigua 
i climatització, la substitució de paviments 
i fusteries interiors, la creació d’una zona 
de bar, la rehabilitació de les façanes i la 
reparació de les cobertes. 

Cal destacar que la Casa de les Vídues 
està catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional i, alhora, està protegit pel Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic de 
Llagostera.

Nova senyalització 
a l’encreuament 
de Casa Blanca
La Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, a 
instàncies de l’Ajuntament de Llagostera, 
ha reforçat la senyalització vertical 
a l’encreuament de Cal Portuguès, 
popularment conegut com la cruïlla de Casa 
Blanca, a l’entrada de Llagostera per la 
C-65 venint de Cassà de la Selva. La nova 
senyalització recorda als conductors el límit 
de velocitat permesa.   

Som conscients que la solució definitiva 
d’aquest punt passa per la construcció d’una 
rotonda. Des de l’Ajuntament es va intentar 
incloure-la en el projecte de les obres de 
reforma de la carretera, però la Generalitat 
no ho va veure viable ja que la rotonda ja 
està projectada des de fa anys en el projecte 
urbanístic del sector SUD 11. Des de 
l’Ajuntament seguirem treballant per intentar 
desencallar aquest projecte.

[Foto 1]
Un moment de la inauguració 
a la Casa de les Vídues. 
[Foto 2]
El nou espai cultural.
[Foto 3]
La nova senyalització.
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Creació d’un espai 
de reutilització a la deixalleria 
El projecte, aprovat per la Generalitat, 
rebrà una subvenció de 50.000 euros

Nou contracte de recollida 
d’escombraries
Amb data 1 de desembre ha entrat en vigor 
el nou contracte de recollida d’escombraries 
que gestionarà a partir d’ara i durant un 
període de 8 anys la nova adjudicatària del 
servei, l’empresa URBASER.
Els propers mesos s’aniran incorporant les 
millores i nous serveis inclosos al contracte, 
com és la renovació de contenidors, 
l’augment de les freqüències de recollida, la 
millora de les àrees, el repartiment de nous 
cubells per a la recollida porta a porta, la 
posada en marxa d’una campanya inicial i 
la incorporació de nous vehicles de recollida 
amb tecnologia de control específic, entre 
d’altres. Amb el lema “Reciclar a Llagostera, 
més fàcil i més net” es farà una campanya 
de foment de la recollida selectiva que 
pretén donar un impuls en la selecció de les 
deixalles per aconseguir millorar encara més 
els resultats de Llagostera.

Campanyes per a la 
tinença responsable 
d’animals de 
companyia
L’Ajuntament de Llagostera vol fer un 
pas més per fomentar la convivència 
ciutadana i dissuadir les conductes 
incíviques dels propietaris d’animals de 
companyia. 
Amb aquest objectiu s’ha posat en 
marxa una campanya informativa i 
de conscienciació adreçada a tots els 
llagosterencs per donar a conèixer 
les normes bàsiques sobre la tinença 
responsable d’animals. Per fer-ho s’ha 
editat un díptic informatiu que s’ha 
repartit a totes les llars del municipi i 
que també podeu consultar de forma 
permanent al web municipal 
www.llagostera.cat.
En la campanya informativa hi participa 
també la Policia Local de Llagostera, 
que s’encarrega de vetllar pel 
compliment d’aquestes normes dins les 
seves tasques diàries.  
La campanya compta amb el suport 
de l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal del Gironès.

L’Agència de Residus de Catalunya del 
departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat ha aprovat el projecte 
presentat per redactar un Pla Local de 
Prevenció de Residus (PLP), que inclou un 
projecte de reutilització d’objectes i residus 
a la deixalleria municipal. Les actuacions 
a desenvolupar estan pressupostades 
en 71.426 euros i han estat totes 
subvencionades, fins a cobrir el 70% del 
total.
El projecte, amb un termini de 2 anys, inclou 
la redacció inicial del Pla PLP, l’elaboració 
dels projectes posteriors i una segona 
fase de creació d’un espai de reutilització, 
en el qual es vol promoure la reutilització 
i l’autoreparació de tot tipus d’objectes 
i materials. La finalitat és convertir la 
deixalleria en un centre ambiental, per 
promoure un canvi en el concepte de 
les deixalles i convertir-les en un recurs, 
amb els conseqüents beneficis socials, 
econòmics i ambientals.



Cultura / Educació - 13

Nova oferta de cursos 
i tallers de l’Àrea 
de Cultura
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Llagostera ha programat una 
àmplia oferta de cursos, tallers i 
activitats per al curs 2016-2017. La 
nova programació conté més d’una 
cinquantena de propostes formatives i 
culturals adreçades a tot tipus de públic 
i edats. Les inscripcions poden fer-se 
en línia a http://tallers.llagostera.cat o 
bé presencialment a l’oficina del Servei 
d’Atenció Ciutadana.

Llagostera 
s’agermanarà 
amb Almedinilla
El grup Comparsa Pensionistas de 
Almedinilla de Còrdova va visitar 
Llagostera el 12 de desembre per oferir 
una cantada de “Villancicos”, que va 
omplir el Teatre Casino Llagosterenc. 
A l’acte, hi va assistir l’alcalde del 
municipi cordovès, Jaime Castillo, que 
juntament amb l’alcalde de Llagostera 
van mostrar-se disposats a oficialitzar 
properament un agermanament entre 
ambdós municipis.

Comença la nova programació 
de teatre i música a Llagostera
L’oferta està formada per una trentena de propostes per a petits i grans, 
entre música, teatre i espectacles infantils

La nova temporada de teatre i concerts 
de Llagostera portarà a escena fins el 
mes de maig del 2017 una trentena de 
propostes adreçades a tot tipus de públic. 
La programació s’ha elaborat des de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
amb la col·laboració de diverses entitats del 
municipi. Entre els espectacles destaquen 
noms tan coneguts com L’estranya parella, 
Alícia al país de les meravelles o La rateta 
presumida, entre d’altres.

La majoria dels espectacles de sala tindran 
lloc al Teatre Casino Llagosterenc, però 
també s’han programat funcions al Teatre 
del Casal i en diferents espais a l’aire lliure 
del poble. 

La programació teatral inclou espectacles 
familiars i per a adults, tant de companyies 
professionals com d’amateurs. 
Podeu consultar tota la programació 
a www.llagostera.cat 



Convergència i Unió

El Pla de Barris (PdB) és la major subvenció que ha rebut mai 
Llagostera. Cinc milions d’euros d’inversió, dels quals la Generalitat 
en paga el 75%, que s’havien d’executar en un període de 5 anys. 
Malauradament, les dificultats econòmiques de la Generalitat 
han afectat molt negativament l’execució del projecte, que s’ha 
vist frenat per la manca de pagament de les subvencions durant 
aquest període. Malgrat l’anunci de la Generalitat, que no pagaria 
les actuacions fetes a partir del maig de 2011 fins que no millorés 
la seva situació financera, l’Ajuntament de Llagostera no ha deixat 
d’executar en cap moment el PdB i ha fet un gran esforç per 
continuar les actuacions previstes, prioritzant els serveis d’atenció 
a les persones amb més dificultats socioeconòmiques i deixant per 
més endavant les actuacions de caire urbanístic que requereixen un 
major finançament. El pressupost de Llagostera per al 2017 preveu 
més de 2 milions d’euros en accions i inversions del Pla de Barris, 
i caldrà fer un esforç financer important per tal d’assegurar que el 
projecte s’executa en la seva totalitat.
Malgrat les dificultats, volem reivindicar el valor del Pla de Barris. 
Perquè és un projecte que beneficia a tot el municipi i permet 
afrontar actuacions socials, urbanístiques i de promoció econòmica 
molt necessàries per a Llagostera. Vol dir que sense el PdB no 
s’haurien fet aquestes actuacions? Rotundament NO, però tampoc 
s’hauria pogut arribar a tanta gent i el marge de maniobra hauria 
estat molt menor. 
Cal tenir present que la Llei de Barris obliga a fer actuacions 
transversals de millora urbanística i social i que l’evolució de la 
crisi econòmica han obligat a adaptar el projecte a les necessitats 
socioeconòmiques de la gent de Llagostera. Hauria estat una 
temeritat actuar com si la realitat actual fos la de l’any 2007, quan 
es va redactar el primer projecte de Pla de Barris per a Llagostera. 
Malauradament, la bonança econòmica que hi havia llavors queda 
molt lluny i la duresa amb la que la crisi ha afectat a molta gent 
obliga a donar respostes immediates i a repensar moltes actuacions, 
prioritzant a les persones per sobre de les pedres.
S’ha dit que el PdB no s’aprofitava prou, que es feien actuacions 
cosmètiques o que les polítiques d’atenció social s’haurien hagut de 
fer igualment. Totes les opinions són respectables i segur que es fan 
en positiu, però sobta que en 8 anys, mes enllà de les declaracions 
d’intencions, no s’hagi plantejat seriosament des de la oposició cap 
altre model o projecte alternatiu per poder executar el Pla de Barris 
d’una manera diferent. 
L’aposta de l’equip de govern de CiU per al Pla de Barris ha estat 
inequívoca. És una gran oportunitat per a Llagostera i per aquest 
motiu no s’han escatimat esforços per tirar-lo endavant: reclamant 
reiteradament el pagament del deute, demanant un pla financer 
fiable i presentant mocions i recursos davant de la Generalitat, que 
han comptat amb el suport unànime del Ple municipal, per tal que el 
Pla de Barris s’executi tal i com s’ha pensat des de Llagostera. 
La realitat és tossuda, i malgrat les limitacions de les finances 
municipals, cal donar respostes als problemes de la gent. Aquesta 
ha estat i serà sempre la nostra prioritat. La perspectiva del temps 
permetrà jutjar adequadament l’abast del Pla de Barris i quina 
ha estat l’aportació de cadascú en l’èxit d’aquest projecte, però 
si no perdem de vista que l’objectiu principal és el benestar de la 
gent i fer de Llagostera un poble millor, n’estem segurs que serem 
capaços d’aprofitar aquesta oportunitat.

14  - Esports / Salut

El Pavelló
Municipal 
fa 25 anys
Emmarcat dins dels actes de commemora-
ció del vint-i-cinquè aniversari del Pavelló 
Municipal d’Esports, el 9 de setembre es va 
disputar un partit de bàsquet entre el Divina 
Seguros Joventut i l’ICL Manresa, amb la 
participació dels jugadors llagosterencs Albert 
Sàbat i Guillem Jou. Amb aquest partit van 
cloure els actes de commemoració del 25è 
aniversari d’aquest equipament esportiu, 
batejat amb el nom de Josep Mir el mes de 
febrer passat.

Es crea un 
cens munici-
pal de gats
L’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Llagos-
tera ha creat un cens municipal de gats 
amb la voluntat de fomentar la identificació 
i la tinença responsable dels animals de 
companyia, així com reduir els problemes 
derivats de la presència de gats al carrer. Des 
de l’Ajuntament, en col·laboració amb els dos 
centres veterinaris del municipi, s’ha dut a 
terme una campanya d’esterilització de gats. 
Cal recordar que la Llei de protecció dels ani-
mals obliga a identificar amb xip i censar tots 
els gats, gossos i fures des de l’any 2008.

El punt de vista dels
grups municipals



Esquerra Republicana

El Pla de Barris ha representat, per als municipis de Catalunya, 
l’oportunitat de revitalitzar barris que tenien unes necessitats 
especials de caire urbanístic i social. Per a Llagostera, ha suposat 
una forta injecció econòmica per a projectes per al nucli antic, 
que permeten treure profit de les seves potencialitats de cara al 
turisme, impulsant projectes urbanístics molt costosos, que serien 
impossibles de dur a terme sense l’ajuda exterior. Però el Pla de 
Barris també ha de millorar la qualitat de vida dels habitants del 
nucli antic, amb projectes encaminats a la millora de la convivència, 
promovent-hi actuacions socioculturals. En resum, la Llei de Barris 
ha d’abordar els problemes de caire social, urbanístic i de promoció 
econòmica de Llagostera i del nucli antic en particular. 
Des d’Esquerra creiem que no tots els àmbits objecte del Pla de 
Barris s’han tractat amb la mateixa intensitat. A banda d’actuacions 
urbanístiques que calia emprendre, hi ha hagut un excés de 
“museïtzació”, i s’ha perdut una oportunitat d’or per buscar 
solucions als problemes de caire socioeconòmic dels habitants 
de Llagostera. I el principal n’és l’habitatge. El dèficit urbanístic 
que suposa la baixa qualitat de molts habitatges del nucli antic 
provoca que molts d’aquests habitatges tinguin unes condicions 
d’habitabilitat molt precàries, i que siguin ocupats, i sovint 
sobreocupats, per persones amb un baix poder adquisitiu, ja que el 
lloguer és més econòmic. En altres casos, acabem amb habitatges 
buits per la impossibilitat de fer front a les seves patologies 
estructurals. Caldria, doncs, una línia d’ajuts a la rehabilitació, 
a través de convenis amb els propietaris per tal que poguéssim 
disposar finalment d’un parc d’habitatges, tan necessari atesa la 
crisi econòmica que ha portat a la pèrdua de l’habitatge en molts 
casos. Rehabilitar les façanes i fer cas omís als problemes de 
l’interior de l’edifici només ajuda a la museïtzació del nucli antic a la 
qual hem fet esment al començament.
Un segon aspecte que pensem que caldria abordar és el de la 
supressió de barreres arquitectòniques. Demanem des de fa anys, 
en aprovar els pressupostos, que es dugui a terme un projecte per 
posar ascensor a l’Ajuntament. Persones amb mobilitat reduïda 
o que vagin amb cotxet no poden accedir a la planta superior de 
l’Ajuntament, on s’han de realitzar bona part de les gestions.
D’altra banda, el Pla de Barris obligava a establir un procés 
participatiu. Independentment d’aquest fet, és evident que cal 
involucrar els agents del territori. La manera de fer-ho és a través de 
tres nivells de participació: el grup impulsor, els grups de treball i el 
seguiment dels diferents plans d’actuació. La voluntat de l’equip de 
govern de donar respostes detallades dels processos concrets no 
s’ha vist reflectida en reunions veïnals amb l’Ajuntament.
Acabarem reproduint l’explicació que podem trobar del que és el 
Pla de Barris de Llagostera (http://pladebarris.llagostera.cat/ca/pla-
de-barris.html): “Un acurat estudi de les zones més degradades del 
municipi ha permès observar [...] que el Centre Històric i el perímetre 
de l’antiga carretera acullen la població amb risc d’exclusió i les 
problemàtiques urbanístiques més greus]. Si és així, és evident 
que no s’ha tingut en compte a l’hora de solucionar els problemes 
urgents i inajornables d’aquesta part de la població.

Alternativa per Llagostera

El Ple municipal de setembre de 2015 va acordar demanar a la 
Generalitat una segona pròrroga per al Pla de Barris (PdB), fins 
al 2019. Convé recordar que cap d’aquestes dues pròrrogues no 
van ser volgudes per l’Ajuntament, sinó que responen a què la 
Generalitat no estava disposada a assumir els compromisos contrets 
amb Llagostera (i amb molts altres municipis de Catalunya), de 
manera que acumulava llavors un deute d’aproximadament 1,5 
milions d’euros amb Llagostera. I si bé ara el deute s’ha rebaixat a 
“només” 845.000 €, aquest segueix ofegant i limitant les actuacions 
del nostre consistori. Tot i que l’Ajuntament ha recorregut la decisió, 
en un primer moment la Generalitat ha concedit aquesta 2a pròrroga 
fins al 2017 i no fins al 2019.
Malgrat aquesta actitud insolidària i superba de la Generalitat, 
des d’Alternativa per Llagostera pensem que el Govern municipal 
tampoc està fent les coses bé en aquest tema.
El PdB estava pensat no només per fer un rentat de cara al nucli 
antic, sinó que havia de dur a terme tot un seguit d’actuacions 
encaminades a cohesionar i dinamitzar la vida del barri, un barri 
que cada cop estava més degradat. En realitat, el Govern municipal 
ha aprofitat el PdB per finançar moltes actuacions transversals que 
afecten a tot el poble i que, un cop esgotat el PdB, probablement 
desapareixeran. Parlem, per exemple, de les oficines de joventut, 
promoció econòmica, acollida, igualtat, educació ambiental 
o habitatge. El pitjor de tot és que des del Govern reconeixen 
que tenim raó, i ho justifiquen dient que molts altres municipis 
simplement no disposen d’aquests serveis. Això equival a dir que, 
d’aquí a un any, o tres si ens aproven la totalitat de la pròrroga, a 
Llagostera no hi haurà cap dels serveis esmentats abans, si no s’hi 
posa remei. Gastem 15.000 € en enllumenat de Nadal, però potser 
no serem capaços de gastar 10.000 € en l’Oficina d’Habitatge! 
Cadascú que jutgi les prioritats que hauria de tenir el consistori. 
Nosaltres ho tenim clar.   
També la participació ciutadana promoguda des de l’Ajuntament, 
particularment en aquest projecte però passa en general, queda 
molt en entredit. La darrera reunió del Consell de Barri va ser el juliol 
2013, i quan hem reclamat que es convoqui se’ns ha dit que no 
s’ha fet perquè no hi ha res a explicar. Sembla que no cal explicar 
el nou pla en el qual es va demanar la segona pròrroga, ni el deute 
de la Generalitat, ni que ara ens demanin enllestir-lo en un any... 
Definitivament el nostre concepte de participació ciutadana és 
radicalment diferent del seu. 
El Comitè d’avaluació i seguiment del PdB, en el qual membres de 
la Generalitat de Catalunya expliquen com està la situació, tampoc 
es reuneix des de novembre de 2013. Però això ja s’entén més: no 
volen venir a donar la cara.
Que ningú no dubti que farem pinya amb l’equip de Govern davant 
les actituds injustes i insolidàries de la Generalitat, però que tampoc 
ningú no dubti que també alçarem la veu cada cop que pensem que 
les coses no s’estan fent bé.

sobre el Pla de Barris 



L’Oficina de Turisme de Llagostera, 
un servei amb bona acollida
L’Ajuntament de Llagostera ha presentat l’Informe 
d’Activitat de l’Oficina de Turisme durant aquest estiu

Més de 900 persones han visitat l’Oficina de 
Turisme de Llagostera durant aquest estiu, 
segons les dades de l’informe d’activitats 
que ha presentat l’Ajuntament de Llagostera. 
Aquest informe s’ha elaborat a partir 
d’enquestes individuals als visitants del punt 
d’informació, de les consultes realitzades i de 
les entrades, que registren els acompanyants 
del enquestats. 

Cal tenir en compte que la tasca informativa 
que han fet les persones delegades fora de 
l’horari laboral de la informadora turística 
no han quedat registrades a l’informe. Per 
tant es calcula que al llarg dels 122 dies que 
ha durat la campanya d’estiu, l’Oficina de 
Turisme de Llagostera ha atès una mitjana 
de 7 persones diàries, fet que es tradueix 
en un total de 932 usuaris atesos. També 
cal destacar que l’informe no reflecteix els 
nombrosos visitants durant la celebració de la 
Fira del Batre.

L’informe evidencia que les franges horàries 
amb més afluència de visitants van de les 

Serveis de l’oficina 
de turisme
Enquestes: 187 (36%)
Consultes no-turístiques: 48 (9%)
Entrades: 291 (55%)
Total de serveis: 526 (100%)

País de procedència 
de les enquestes
Espanya: 70%
França: 11%
Països Baixos: 6%
Regne Unit: 4%
Resta d’Europa: 5%
Resta d’Amèrica: 2%
Canadà: 1%

Idioma d’atenció
Català: 57%
Castellà: 21%
Anglès: 12%
Francès: 10%

· 13 atencions telefòniques (7%)
· El 60% dels visitants pertanyen al sector
de turisme actiu i de natura; i un 30% més 
al cultural

Principals 
punts d’interès
1—Via Verda – Ruta del Carrilet
2—Puig de Cadiretes
3—Rutes urbanes
4—Platges i cales de la costa
5—Rutes naturals
6—Can Caciques
7—Camí de Ronda – GR92
8—Fira del Batre
9—Gastronomia local
10—Visites guiades

11 del matí a la 1 del migdia i de les 5 a les 
7 de la tarda, que concentren el 75 % de 
les atencions. Tot i això, dels 526 serveis 
comptabilitzats, només el 5% van pernoctar a 
Llagostera.

Actuacions realitzades 
i previstes
Entre les actuacions que s’han dut a terme 
per afrontar la campanya d’estiu, cal destacar 
l’actualització del tòtem informatiu, el disseny 
de divers material i la creació d’un canal de 
comunicació amb els agents privats i públics 
per difondre les activitats d’interès turístic de 
Llagostera i el seu entorn.

Entre les activitats previstes, es dissenyarà un 
mapa de les rutes naturals i una redistribució 
del punt d’informació per millorar la 
il·luminació i l’aprofitament de l’espai. Entre 
les propostes per al desenvolupament turístic 
del municipi s’està estudiant l’habilitació d’un 
punt per a autocaravanes.

16  - Bon govern


